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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2142444-66.2016.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes MARIO 
CESAR DA SILVA, OSMAR DA SILVA e TEREZA DE CAMPOS LOPES SILVA, são 
agravados COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA e 
GODOY ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADVOCACIA, CONSULTORIA E 
ASSESSORIA JURIDICA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 30 de novembro de 2016.

Cerqueira Leite
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 30.069
AGRV.Nº: 2142444-66.2016.8.26.0000
COMARCA: Adamantina
AGTE.  : Mario Cesar da Silva e outros
AGDO.  : Cooperativa Agrícola Mista  CAMDA e Godoy Advogados 

Associados - Advocacia, Consultoria e Assessoria 
Jurídica

Execução de título extrajudicial  Pretensão dos executados à 
suspensão do processo  Advento do deferimento de recuperação 
judicial aos produtores rurais integrantes do grupo econômico - 
Tese de que a recuperação judicial compreende os coexecutados 
pessoas naturais e opera a suspensão do processo em face da 
homologação do plano em assembleia geral de credores - 
Recuperação judicial a firmas individuais, em tese, inconfundíveis 
com as pessoas naturais - Prazo de suspensão de 180 dias do art. 
6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 escoado - Prosseguimento da 
execução - Coexecutados avalistas do emitente de notas 
promissórias rurais pessoa natural - Direitos contra os avalistas 
conservados íntegros - Hipótese de novação condicional na 
recuperação judicial - Interpretação sistemática dos arts. 59, 
"caput”, 61, "caput” e § 2º, e 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/05 - 
Precedente do Col. STJ em recurso repetitivo  Súmula n. 581 do 
mesmo tribunal - Recurso desprovido.

Em andamento ação de execução de título 
extrajudicial, os executados pessoas naturais requereram ao 
juízo de primeiro grau a suspensão do processo, sob o 
fundamento de fato superveniente, visto que foi deferida 
recuperação judicial a produtores rurais integrantes de grupo 
econômico, por entenderem que os coexecutados pessoas 
naturais estão compreendidos e foi homologado o plano em 
assembleia geral de credores na recuperação que tramita na 
Comarca de Cafelândia. 

Indeferida a suspensão pelo juízo de primeiro 
grau, sob o fundamento de que já foi requerida e indeferida, 
inclusive ao ser julgado recurso de agravo de instrumento, os 
executados objetam, advogando que não ocorreu preclusão sobre 
a questão da suspensão do processo, sobretudo diante do 
advento do deferimento de recuperação judicial a produtores 
rurais, cujo efeito é a novação das obrigações, incluindo 
principal e honorários dos advogados da exequente. Aduzem que 
V. Acórdão da C. Câmara Reservada de Direito Empresarial 
reconheceu a legitimidade das firmas individuais que abrangem 
as pessoas naturais no exercício da atividade rural, daí por 
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que o processo de execução deve ser suspenso, também em 
relação aos avalistas/coobrigados, por força da novação na 
recuperação. Buscam reforma e o deferimento da suspensão do 
processo.

Negada a antecipação da tutela recursal, a 
exequente contraminutou, argumentando que houve preclusão.

Juntados documentos pelos executados, facultou-
se manifestação à exequente.

É o relatório.

A rigor, a r. decisão agravada é escorreita ao 
alicerçar-se na preclusão.

Com efeito, ao ser julgado o recurso de agravo 
de instrumento n. 2056817-02.2013.8.26.0000 por esta C. 12ª 
Câmara de Direito Privado, com o voto condutor deste relator 
sorteado, foi assentado que a recuperação judicial deferida a 
pessoas jurídicas não é razão à extensão da suspensão às 
pessoas naturais, motivo pelo qual o recurso da exequente foi 
provido e a suspensão revogada.

Não obstante, o processo de execução pode ser 
suspenso nas situações enumeradas no art. 921 do novo CPC, 
sobressaindo as hipóteses dos arts. 313 e 315 naquilo que 
couber (inciso I).

Importa dizer que a suspensão do processo é 
decidida "rebus sic stantibus", enquanto o estado das coisas 
se mantiver inalterado. Negada a suspensão, só o fato novo 
relevante conduz à modificação.

Dito isso, o acórdão que julgou o recurso de 
agravo de instrumento adiantou essa tese de que novos fatos 
podem recomendar a suspensão que havia sido indeferida.

Sob esse aspecto, o recurso agora interposto é 
conhecido, em face da r. decisão impugnada, mas o 
desprovimento é a solução.

Está claro que a recuperação judicial foi 
deferida a firmas individuais dos coexecutados Mario César e 
Osmar, não se confundido, em tese, com as pessoas naturais.

A obrigação subjacente ao processo de execução 
tem lastro em notas promissórias rurais vencidas em abril, 
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junho e julho de 2013, ao passo que a recuperação judicial é 
de outubro de 2013 e o lapso de 180 dias do art. 6º, § 4º, da 
Lei n. 11.101/05, sobre a suspensão de todas as ações e 
execuções, esgotou-se em abril de 2014.

Nada obstrui o prosseguimento da execução, mas 
mesmo porque os executados Osmar da Silva e Tereza de Campos 
Lopes Silva são avalistas nas notas promissórias rurais de 
emissão de Mario César da Silva.

O art. 59 da Lei n. 11.101/05 estatui que: 
"O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 
a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o 
disposto no § 1º do art. 50 desta Lei".

Uma interpretação literal conduz à extinção 
do processo, visto que a novação opera a extinção da 
obrigação primitiva e dá nascimento a uma outra, gerando, 
também, a extinção dos acessórios e das garantias.

Todavia, a interpretação sistemática da Lei 
n. 11.101/05 repele essa conclusão.

O art. 61, § 2º, da lei preconiza que a 
decretação da falência, em virtude do descumprimento de 
qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, 
reconstitui aos credores os seus direitos e as garantias nas 
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 
eventualmente pagos.

A novação na espécie é condicional.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido: 
“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito 
da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, 
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de 
recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique 
a convolação da recuperação judicial em falência, os credores 
retornam, com todos os seus direitos, ao 'status quo ante'” 
("Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas", Ed. Saraiva, 2005, 2ª ed., pág. 169).

A novação, "in casu", é similar à do Código 
Civil, mas tem consequências diferentes na medida em que não 
extingue a obrigação primitiva, sujeitando a extinção a uma 
condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no 
prazo de até 2 anos a contar da concessão do favor legal 
(art. 61, "caput”).
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Fábio Ulhoa Coelho conclui que: "... os 
credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial 
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores 
e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota 
promissória firmada pelo empresário em recuperação pode 
executar o avalista desse título de crédito, como se não 
houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa 
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação 
judicial do avalizado" (ob. cit., pág. 170, n. 138).

Precedente deste Tribunal de Justiça, 
relatado pelo Des. Sampaio Pontes, AI n. 7.067.494-5, j. 
24.10.06, fez paralelo com o que ocorria no regime da Lei de 
Falências e Concordatas anterior, de modo a concluir que: "Os 
direitos contra os coobrigados são conservados íntegros, na 
forma do que prevê o § 1º do art. 49, e a suspensão prevista 
no art. 6º apenas beneficia o 'devedor' (sociedade 
empresária), e não os garantes (sócios quotistas da 
limitada). A execução deve prosseguir normalmente, cuidando o 
credor para informar, na recuperação, eventual valor recebido 
na execução e informar, na execução, eventual valor recebido 
na recuperação". 

Noutro precedente, no AI 7.180.757-7, 
relator o Des. Roberto Bedaque, j. 27.11.07, idêntica foi a 
solução em vista da autonomia das obrigações, "verbis": "A 
vinculação do crédito da agravada ao plano de recuperação 
judicial refere-se exclusivamente à devedora principal. Não 
obsta a execução em face dos coobrigados, nem configura 
duplicidade de cobrança, especialmente diante do que dispõe o 
art. 49, § 1º, da Lei n° 11.101/05. Tal dispositivo é claro 
ao afirmar que os débitos dos coobrigados, fiadores e 
obrigados de regresso não são atingidos pelos efeitos do 
processamento da recuperação judicial da devedora 
principal... Eventual satisfação do débito na execução 
implicará sua retirada do plano de recuperação judicial. Se 
ocorrer o contrário, a execução será extinta”

Paradigma publicado na JTJ 337/213-216, 
relator o Des. Luiz Sabbato, resume que: "Recuperação 
judicial - Execução - Extinção do processo fundada em novação 
- Inadmissibilidade, sendo possível a suspensão apenas contra 
a favorecida, mas não contra eventuais co-obrigados - 
Inteligência dos artigos 59, 61 e 62 da Lei n. 11.101/05, em 
cotejo com os artigos 360, I, do Código Civil e 740, II, do 
Código de Processo Civil - Agravo de instrumento desprovido".

O Col. STJ, ao julgar o REsp 1.333.349-SP, em 
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procedimento para recursos repetitivos do art. 543-C do CPC, 
relator o Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.14, DJe 
02.02.15, assentou que: “A recuperação judicial do devedor 
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz 
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 
suspensão prevista nos arts. 6º, 'caput' , e 52, inciso III, 
ou a novação a que se refere o art. 59, 'caput', por força do 
que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Logo, falece razão aos avalistas, pessoas 
naturais, à suspensão do processo de execução, mormente se 
está escoado para o avalizado o prazo de suspensão do art. 
6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05.

A jurisprudência do Col. STJ evoluiu e chegou 
à edição da Súmula n. 581, “verbis”: “A recuperação judicial 
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e 
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou 
fidejussória”.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 
recurso.

CERQUEIRA LEITE
Relator

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10738829/artigo-6-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10943114/artigo-49-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10943070/par�grafo-1-artigo-49-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
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